
Overweging 17e zondag door het jaar:  

Breken en delen: niet te doen! 
Lezingen:  2 Koningen 4,42-44 en Johannes 6,1-15 

Preek 29 juli 2018   Dolf van der Linden osa 

 

Beste medegelovigen, 

Wie echt honger lijdt, komt terecht bij de grenzen van zijn leven. Waarom 

is iedere mens zo bang voor honger? 

Honger doet pijn, maar er is veel lichamelijk lijden dat toch veel ernstiger 

is dan honger. En toch is honger anders, ernstiger. Honger heeft iets 

onuitstaanbaars. Honger valt de mens aan, is een aanvaller bij onze 

diepste verlangens … om te bezitten, om te eten, uiteindelijk om te 

overleven. 

Indien er een risico bestaat dat honger niet verzadigd wordt, dan is de 

mens uitgeleverd aan de dood en komt aan de grenzen van zijn bestaan. 

Jezus wilde dit ervaren in de woestijn en de grenzen van de menselijke 

natuur voelen, om zo helemaal mens te zijn, juist om ons te redden.  

Honger hebben is een zeer diep, breed en gelovig spiritueel woord: 

ervaring, honger naar brood, ook honger naar vrede, liefde, gerechtigheid, 

honger naar een oprecht bestaan: lichamelijke honger, geestelijke honger. 

Wanneer wij het evangelie van vandaag beluisteren, dan horen wij dat de 

situatie daar bij de menigte ook uitzichtloos was. Velen zijn Jezus gevolgd 

en hebben honger. Terecht! Jezus stelt zijn leerlingen op de proef: wat te 

doen?  

Er is hier nog iets bijzonders in het spel. De mensen hebben honger, 

terecht, maar ze zijn zich er blijkbaar nog niet van bewust. Ze klagen niet, 

ze roepen niet, ze dringen niet aan, zoals wij dagelijks zien op TV als 

ergens ter wereld brood en water wordt uitgedeeld aan totaal verhongerde 

mensen. 

Hier zijn alleen de leerlingen bang en nerveus en lopen om hulp naar 

Jezus toe. Zij komen in actie, het volk ontvangt. 

En met het uitdelen van het brood en de vis, voor ieder genoeg, was er 

een diepere verzadiging, juist omdat Jezus die gaven schonk, vanuit zijn 

hart, zijn liefde, zijn zorg voor de mens om heil te ontvangen. 

Er was een verzadiging naar lichaam en ziel. Juist omdat Jezus zich gaf en 

zijn gaven hebben een voorsmaak van de mooiste ervaringen. Telkens als 

de verrezen Heer met zijn apostelen samen was en brood deelde (het 

paas geschenk) deelden ze tegelijk: vrede, vreugde, vergeving. 



Dé drie gaven die zij toen al proefden: oh wat heerlijk: toen, nu, altijd. 

We krijgen er geen genoeg van: vrede, vreugde, vergeving. Te genieten 

samen, gevoed door het Brood dat Jezus uitdeelt. 

Ik, wij, ook wij krijgen er geen genoeg van, maar daar zit ook een 

geweldige opdracht in voor elke christen: de apostelen kwamen in actie, 

zo ook wij ! Delen wat je hebt, de honger lichamelijk en geestelijk moet 

de wereld uit. Alle kerkelijke, politieke, sociale organisaties moeten 

samenwerken. Dat voedselbanken nog zo hard nodig zijn en in een grote 

behoefte voorzien, is eigenlijk een aanklacht tegen de samenleving. 

De brood wonderen van Jezus bieden de garantie dat het kan: honger de 

wereld uit en met de smaak van het brood;  vrede, vreugde en vergeving:  

Gods Rijk opbouwen. Amen. 

 


